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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form : Blandning
Handelsnamn : Probloc
Produkttyp : Rodenticider,Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning)
Produktgrupp : Biocid
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk
Användning av ämnet eller beredningen : Mus musculus, Rattus norvegicus
Användning av ämnet eller beredningen : Rodenticider
Funktion eller användningskategori : Bekämpningsmedel icke-jordbruksprodukter (biocider)

1.2.2. Användningar som det avråds från
Ingen tillgänglig extra information
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Belgagri
Rue des Tuiliers, 1
4480 Engis - Belgique
T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510
belgagri@belgagri.com - www.belgagri.com
1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 

nödsituationer
Kommentar

Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500
171 76 Stockholm

112 – begär Giftinformation
+46 10 456 6700 (Från 
utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Ämnen: SDS EU 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830 (Bilaga 

II till REACH)
Reproduktionstoxicitet, Kategori 1B H360D 
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, Kategori 2 H373 
Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
2.2. Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa

Faropiktogram (CLP) :

GHS08
Signalord (CLP) : Fara
Faroangivelser (CLP) : H360D - Kan skada det ofödda barnet.

H373 - Kan orsaka organskador (blod) genom lång eller upprepad exponering (oral).
Skyddsangivelser (CLP) : P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning.

P202 - Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P280 - Använd skyddshandskar.
P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök medicinsk rådgivning.
P314 - Sök läkarhjälp vid obehag.
P405 - Förvaras inlåst.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller 
specialavfall enligt lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.

2.3. Andra faror
Ingen tillgänglig extra information

mailto:belgagri@belgagri.com
www.belgagri.com
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1. Ämnen
Gäller inte
3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP]

Difenacoum
(Active substance (Biocide))

(CAS nr) 56073-07-5
(EC nr) 259-978-4
(Index nr) 607-157-00-X

0.005 Acute Tox. 1 (Oral), H300
Acute Tox. 1 (Dermal), H310
Acute Tox. 1 
(Inhalation:dust,mist), H330
Repr. 1B, H360D
STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Specifika koncentrationsgränser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser
Difenacoum
(Active substance (Biocide))

(CAS nr) 56073-07-5
(EC nr) 259-978-4
(Index nr) 607-157-00-X

(C < 0,02) STOT RE 2, H373
(C >= 0,003) Repr. 1B, H360D
(C >= 0,02) STOT RE 1, H372

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen allmän : Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Första hjälpen efter inandning : Ej relevant.
Första hjälpen efter hudkontakt : Spola omedelbart med rikligt med tvålvatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen med vatten. Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Framkalla INTE 

kräkning. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/effekter : Denna produkt innehåller ett antikoagulerande ämne. Vid förtäring kan symtom som 

näsblod och blödande tandkött uppstå, ibland med fördröjning. I allvarliga fall kan 
blåmärken och blod i avföringen eller urinen förekomma.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Motgift: K1-vitamin.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel : Vattenridå. Torrt pulver. Skum.
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök.
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Släckinstruktioner : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.
Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt 

kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall : Endast kvalificerad personal med adekvat skyddsutrustning får ingripa. Inandas inte 

damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se 

avsnitt 8:  "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till miljön. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.
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6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetoder : Samla upp produkten på mekanisk väg. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar 

skall myndigheter underrättas.
Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.
6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Ytterligare risker vid processning : Undvika all onödig exponering.
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Inhämta särskilda instruktioner före 

användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. 
Bär personlig skyddsutrustning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Åtgärder beträffande hygien : Håll arbetskläder och vardagskläder åtskiljda. Rengör dem separat. Ät inte, drick inte och 
rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagringsvillkor : Förvaras på en torr, sval och välventilerad plats. Förvara förpackningen stängd och 

skyddad från direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn, fåglar, sällskapsdjur och 
livsmedelsproducerande djur.

Maximal lagringstid : 2 år
7.3. Specifik slutanvändning
Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Ingen tillgänglig extra information
8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.
 

Handskydd:

Bär kemiskt beständiga skyddshandskar när produkten hanteras (EN374).

Skyddsglasögon:

Tätslutande skyddsglasögon

Hudskydd:

Inga under normala förhållanden
 

Andningsskydd:

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Undvik utsläpp till miljön.

Begränsning av användarens exponering:
Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd : Fast ämne
Färg : Röd.
Lukt : Karakteristisk.
Luktgräns : Inga data tillgängliga
pH : 6,4
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga
Smältpunkt : Inga data tillgängliga
Fryspunkt : Gäller inte
Kokpunkt : Inga data tillgängliga
Flampunkt : Gäller inte
Självantändningstemperatur : Gäller inte
Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas) : Ej brandfarlig.
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Ångtryck : Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga
Relativ densitet : Gäller inte
Löslighet : Delvis lösligt.
Log Pow : Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga
Explosionsgränser : Gäller inte
9.2. Annan information
Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala användningsförhållanden.
10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner under normal användning.
10.4. Förhållanden som ska undvikas
Extremt höga och låga temperaturer.
10.5. Oförenliga material
Ingen tillgänglig extra information
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat (Ej relevant)
Ytterligare Information : Antikoaguleringsmedel

Probloc 
LD50 oral råtta > 2000 mg/kg

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg

Difenacoum (56073-07-5)
LD50 oral råtta <= 5 mg/kg

LD50 hud råtta <= 50 mg/kg

LC50 inhalation råtta (mg/l) 0,01627 - 0,02074 mg/l/4u

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
pH: 6,4

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat
pH: 6,4

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet : Kan skada det ofödda barnet.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Kan orsaka organskador (blod) genom lång eller upprepad exponering (oral).

Fara vid aspiration : Inte klassificerat
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka 

långvariga skadliga effekter på miljön. Denna produkt innehåller ämnen som är giftiga för 
djur.

Akut vattentoxicitet : Inte klassificerat
Kronisk vattentoxicitet : Inte klassificerat

Difenacoum (56073-07-5)
LC50 fiskar 1 0,042 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 Daphnia 1 0,25 mg/l Daphnia magna

ErC50 (alger) 0,04 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen tillgänglig extra information
12.3. Bioackumuleringsförmåga
Ingen tillgänglig extra information
12.4. Rörlighet i jord
Ingen tillgänglig extra information
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen tillgänglig extra information
12.6. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter : För att skydda (fåglar/vilda däggdjur), avlägsna spill.
Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares 

sorteringsanvisningar.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning

: Vid avslutad behandling ska överblivet bete och förpackningen kastas i enlighet med lokala 
föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. UN-nummer
UN-nr (ADR) : Gäller inte
UN-nr (IMDG) : Gäller inte
UN-nr (IATA) : Gäller inte
UN-nr (ADN) : Gäller inte
UN-nr (RID) : Gäller inte
14.2. Officiell transportbenämning
Officiell transportbenämning (ADR) : Gäller inte
Officiell transportbenämning (IMDG) : Gäller inte
Officiell transportbenämning (IATA) : Gäller inte
Officiell transportbenämning (ADN) : Gäller inte
Officiell transportbenämning (RID) : Gäller inte
14.3. Faroklass för transport
ADR
Faroklass för transport (ADR) : Gäller inte

IMDG
Faroklass för transport (IMDG) : Gäller inte

IATA
Faroklass för transport (IATA) : Gäller inte

ADN
Faroklass för transport (ADN) : Gäller inte

RID
Faroklass för transport (RID) : Gäller inte
14.4. Förpackningsgrupp
Förpackningsgrupp (ADR) : Gäller inte
Förpackningsgrupp (IMDG) : Gäller inte
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Förpackningsgrupp (IATA) : Gäller inte
Förpackningsgrupp (ADN) : Gäller inte
Förpackningsgrupp (RID) : Gäller inte
14.5. Miljöfaror
Miljöfarlig : Nej
Marin förorening : Nej
Annan information : Ingen tillgänglig extra information
14.6. Särskilda skyddsåtgärder
Vägtransport
Inga data tillgängliga

Sjötransport
Inga data tillgängliga

Flygtransport
Inga data tillgängliga

Insjötransport
Inga data tillgängliga

Järnvägstransport
Inga data tillgängliga
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
 
Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga 
förordningar

: Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av 
biocidprodukter. Förordning (EG) 2015/830 från 28 Maj 2015 som uppdaterar 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
Denna produkt är en biocidprodukt.
Produkttyp (Biocid) : 14 - Rodenticider
Auktoriseringsnummer : 5457
Innehåller : Difenacoum (0.005 %)

Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Nationella föreskrifter
Ingen tillgänglig extra information
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information
Annan information : Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med 

avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik 
egenskap hos produkten. Säkerhetsdatabladet är utarbetat efter Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 453/2010. Använd biocider och pesticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och medföljande 
information före användning.

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 1 (Dermal) Akut dermal toxicitet, Kategori 1

Acute Tox. 1 (Inhalation:dust,mist) Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 1

Acute Tox. 1 (Oral) Akut oral toxicitet, Kategori 1

Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1

Repr. 1B Reproduktionstoxicitet, Kategori 1B
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STOT RE 1 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, Kategori 1

H300 Dödligt vid förtäring

H310 Dödligt vid hudkontakt

H330 Dödligt vid inandning

H360D Kan skada det ofödda barnet.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

SDS EU (REACH-bilaga II)
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 
miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten


